
 
 

 

Code  : B26   

Product : TRAMPOLINE OP HET WATER 

 
 

GEBRUIKERSHANDLEIDING 
 

OPBOUW 

 
• Rol de verschillende onderdelen uit.  
• Zoek het ventiel op en draai de dop er vanaf. 
• Druk het ventiel in en draai het een kwartslag. 
• Vul de structuur met bijgeleverde pomp tot deze 

 hard is. 
• Druk het ventiel weer in en draai het terug (de 

 structuur mag nu niet meer leeglopen. 
• Draai de dop weer op het ventiel. 
• Doe hetzelfde met alle verschillende onderdelen. 

 
• Bevestig de verschillende onderdelen aan de 

 trampoline op onderstaande manier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Na het bevestigen ziet de trampoline er als volgt 
 uit 
 
 
 
 

• Bevestig de grindzak aan één van de ogen aan 
 de trampoline 

• De grindzak zal ervoor zorgen dat de trampoline 
 niet afdrijft 

• Schuif de trampoline vervolgens op het water en 
 geleid hem naar de gewenste plaats 
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Gebruikershandleiding 

 

GEBRUIK 

 
• Maximaal 3 springers tegelijk 
• Verboden te duiken of salto’s te maken 
• Controleer eerst de waterdiepte alvorens van de 

 trampoline af te springen 
• Verboden te gebruiken vlak naast de kant, een 

 steiger, zwemmers of boten. 
• Geen scherpe voorwerpen dragen 
• Kinderen moeten te allen tijde onder toezicht van 

 ouders staan 
• Verboden voor kinderen onder de 5 jaar 
• Steek nooit je armen of handen door de 

 handvaten, touwen of ringen die aan de 
 trampoline zitten. 

• Zwem nooit onder de trampoline door! 
• Verboden te gebruiken onder invloed van alcohol 

 en/of drugs 
• Koppel geen andere onderdelen aan de structuur 

 die er niet bij horen 
 

 

 

 
AFBOUW 

 
• Haal de trampoline weer voorzichtig van het water 

 af. 
• Maak de grindzak los en leg deze apart op de 

 kant. 
• Haal vervolgens de diverse verschillende 

 onderdelen weer van elkaar af door de 
 bevestigingsriemen los te maken. 

• Draai de dop van het ventiel. 
• Druk het ventiel in en draai dit een kwartslag. 

 
 

 
• Pas wanneer alle lucht uit de verschillende 

 onderdelen is kan er begonnen worden met het 
 oprollen. 

• Begin zo strak mogelijk met oprollen! 
• Nadat alle onderdelen netjes zijn opgerold kunnen 

 ze gezamenlijk op 1 pallet worden gelegd. 


